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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1790/2009 dėl teismo sprendimo dėl kompensacijos už turtą 
Sofijoje nevykdymo, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Antony Christev su 
vienu parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi tuo, kad Sofijos savivaldos institucijos atsisako mokėti 
kompensaciją už turtą, kurią 2002 m. jam ir dar vienam peticiją pasirašiusiam asmeniui 
nurodė sumokėti kompetentingos teismo institucijos. Jis taip pat mini keletą Europos žmogaus 
teisių teismo sprendimų panašiose bylose. Peticijos pateikėjas mano, kad valdžios institucijų 
veiksmai prieštarauja Tarybos reglamentui (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentui (EB) Nr. 805/2004, sukuriančiam neginčytinų reikalavimų Europos 
vykdomąjį raštą, todėl prašo Europos Parlamentą įsikišti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

Remiantis 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir 
teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo apibrėžtas 
esminis tarpvalstybinio bylinėjimosi Europos Sąjungoje pagrindas, pagal kurį nustatoma, 
kurio teismo jurisdikcijai priklauso konkreti byla ir kaip vienoje valstybėje narėje priimta 
nutartis gali būti pripažinta kitoje. 
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Nuo 2005 m. taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų 
reikalavimų Europos vykdomąjį raštą. Remiantis šiuo reglamentu sukurta sistema, pagal kurią 
kartu su nacionalinio teismo nutartimi pateikiamas sertifikatas (vykdomasis raštas), leidžiantis 
vykdyti minėtąją nutartį kitoje valstybėje narėje. 

Verta pažymėti, kad remiantis abiem minėtaisiais reglamentais sprendžiamas tarpvalstybinio 
bylinėjimosi klausimas, o ne išskirtiniai vienos valstybės narės vidaus atvejai, kaip yra 
peticijos pateikėjo atveju. Antra, ES tarpvalstybinio pripažinimo ir vykdymo priemonės, 
susijusios su civiliniais reikalais, neapima vykdymo – tai nacionalinės teisės klausimas.

Komisija, atsižvelgdama į šias aplinkybes, nemano, kad pažeisti ES teisės aktai ir todėl negali 
įsikišti.


